
 

                                                                                                         

      સમયસર પેન્શન માટેની પ્રારંભિક તૈયારી 
પ્રપ્રય વીઆરએસ પ્રવકલ્પ ધારક,  

 કૃપા કરીને તમારા પેન્શન / જીપીએફ કેસના વહલેા સમાધાન માટે નીચેની સિંાળ લો: 

 

1. તમારી સપ્રવિસ બકુ (એસ.બી.) મા ંનીચેના મદુ્દાઓનુ ં પ્રવશેષ ધ્યાન રાખીને પરૂ્ણ કરાવવા માટે પ્રયત્નો 
કરો: 

i. પ્રમોશન ઓર્ણર સાથે સમયાધીન પ્રમોશન જેવી પ્રવગતોની એન્રી 
ii. તાલીમ સમયગાળાની એન્રી  
iii. 1.10.2000 થી પગાર ફફક્સેશન મેમો એસ.બી. મા ંઉપલબ્ધ હોવો  

iv. પેન્સન કંફરબ્યશુન ની આજ ફિન સધુીની પ્રમાભર્ત ફટપ્પર્ી 
v. પે્રપ્રસર્ેન્ન્સયલ ઓર્ણરની કોપી એસબીમા ંપેસ્ટ કરવામા ંઆવે 

vi. પોસ્ટ આધાફરત ઈંકે્રમેંટ માટે સચૂવેલ અન્ર્રટેફકિંગ ઉપલબ્ધ હોવુ ં (જયા ંલાગ ુહોય ત્યા)ં 
vii. 1.10.2000 પછી બઢતીની તારીખથી આઈર્ીએની પસિંગી કરનારા ગ્રપુ બી અપ્રધકારીઓ માટે 

ઇન્ર્ેમપ્રનટી બોન્્સ ઉપલબ્ધ હોવુ ં
viii. પ્રનયપ્રમતકરર્ના આિેશો સાથે એસબીમા ંટીએસએમ અવપ્રધનો ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ 

ix. હર્તાલનો સમયગાળો પ્રનયપ્રમત કરવામા ંઆવ્યો હોવો જોઈએ  

x. રજાના રેકોર્ડણસની પરૂ્ણ એન્રી કરેલ હોવી જોઈએ  

2. ખાતરી કરો કે નીચેના િસ્તાવેજો તૈયાર રહ:ે 

i. યપુ્રનટ અપ્રધકારી દ્વારા પ્રમાભર્ત કરેલ સાથીિાર સાથેનો જોઇન્ટ ફોટોગ્રાફ 5.5*4 ઈંચનો મેટ 
ફફપ્રનશમા ં  

ii. તમે જયાથંી પેન્શન અને અન્ય ચકુવર્ી મેળવવા માગંો છો તે બેંકમાથંી ECS આિેશ. પ્રાધાન્ય 
જીવનસાથી સાથે સયંકુ્ત ખાત ુ ંખોલો. 

iii. પ્રમાભર્ત નમનૂાની સહી અને અંગઠૂો તથા આંગળીની છાપ. 
iv. ર્ીસીઆરજી, કોમ્યટેુશન, જીપીએફ અને પેન્શનના બાકી નાર્ા ંમાટે નામાકંન ફોમણ 
v. અરજીની સાથેની ફોટોકોપી સાથે રિ થયેલ ચેક અથવા તમારા યપુ્રનટ  અપ્રધકારી દ્વારા યોગ્ય 

રીતે પ્રમાભર્ત કરેલા તમારા બેંક એકાઉન્ટ પાસબકુના પ્રથમ પષૃ્ઠની નકલ. 

આટલુ ંકરો: 



 

vi. તમારા યપુ્રનટ અપ્રધકારી દ્વારા યોગ્ય રીતે પ્રમાભર્ત તમારા અને તમારા 
જીવનસાથીના આધાર અને પાન કાર્ણની નકલ.  

vii. વર્ણનાત્મક રોલ એટલે કે ઓળખ ભચન્હ/ ઉંચાઇ  

viii. ફોમણ 3 મા ંકુટંુબની પ્રવગતો 
ix. પેન્શનર દ્વારા ઘોષર્ા  

x. એર્વાન્સ સ્ટેમ્પ્ર્ રસીિો 
xi. જીપીએફની અંપ્રતમ ચકુવર્ી ની અરજી, પફરવારના ંસભ્યોની પ્રવગતો અને બાહંધેરી ફોમણ  

3. હંમેશા પ્રિાન કરો: 
i. િાપ્રવ સિેંશાવ્યવહાર માટે પ્રનવપૃ્રિ પછી નુ ંકાયમી સરનામુ ં
ii. િાપ્રવ સિેંશાવ્યવહાર માટે સાચો ઇમેઇલ આઈર્ી  

iii. િાપ્રવ સિેંશાવ્યવહાર માટે કાયમી મોબાઇલ નબંર 

4. ખાતરી કરો કે સપ્રવિસ બકુમા ંતમારંુ નામ, તમારા આધાર, બેંક ખાતા અને પાનકાર્ણ ને મળતુ ંહોય. 

 

 

1. તમારો સેવા કનેક્શન નબંર સપંકણ  નબંર તરીકે પ્રિાન કરશો નહીં 
2. િપ્રવષ્યના સિેંશાવ્યવહાર માટે ઓફફપ્રસયલ ઇમેઇલ આઈર્ી આપશો નહીં 
3. તમારા સ્ટાફ ક્વાટણરનુ ંસરનામુ ંપ્રિાન કરશો નહીં 

 

 

 

કોઈપર્ મ ૂઝંવર્ના ફકસ્સામા,ં કૃપા કરીને સપંકણ  કરો: 

કંટ્રોલર ઓફ કોમ્યનુિકેશિ અકાઉન્ટસ  
ગજુરાત સકકલ  
7મો માળ, પી&ટી એડ્નમનિસ્ટ્ટે્રટટવ બિલ્ડિંગ, ખાિપરુ,  
અમદાવાદ - 380001  

 Toll Free – 1800-233-0365    Email: ccapension.guj@gmail.com 

આટલુ ંના કરો 


